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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst (verkort)

VERKORT ADVIES (AA16.100) van de Codecommissie op het verzoek van [X] op de voet
van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van
de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter van de
Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag met bijlagen van 29
september 2016 en van de nadien nog per e-mail verstrekte informatie.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen in samenwerking met [Steering Committee Y] op [twee dagen in
2016] een wetenschappelijke bijeenkomst te houden onder de titel: ‘[Z]”.
De bijeenkomst, die zal plaatsvinden in Kopenhagen, is bestemd voor zorgaanbieders met
de bevoegdheid geneesmiddelen voor te schrijven, en verpleegkundigen die in de
uitoefening van hun beroep in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige,
geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten.
De leerdoelen van de bijeenkomst zijn kennisoverdracht en uitwisseling van kennis over en
onderzoek naar de pathologie, diagnose en behandeling van [ziekte A] door middel van
moderated poster sessions, state-of-the-art lezingen, onderzoek presentaties en interactieve
clinical case presentaties.
Naar verwachting zullen 25 personen uit verscheidene Europese landen hieraan deelnemen.
Uit Nederland worden 13 deelnemers verwacht (onder wie 1 co-chairman en 6 oral
presentation speakers c.q. poster presenters en 6 overige deelnemers).
De totale duur van de bijeenkomst bedraagt 11 uur en 55 minuten; het inhoudelijke deel
daarvan bedraagt 8 uur en 25 minuten.
Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging B].
De kosten per deelnemer bedragen € 553,00. [X] heeft het voornemen tot het bedrag van
€ 119,00 gastvrijheid te verlenen aan de Nederlandse deelnemers.
Een vergelijkbare bijeenkomst is in 2013 door [X] ter beoordeling voorgelegd aan de
Codecommissie.
[X] vraagt thans advies over de geoorloofdheid van de door haar voorgenomen gastvrijheid.
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2. De beoordeling door de Commissie
Bij advies A13.081 heeft de Codecommissie voor een naar aard en opzet gelijke
bijeenkomst een positief advies afgegeven.
De door [X] geboden gastvrijheid, niet meer dan 50% van de kosten van de
beroepsbeoefenaar bedragend, blijft binnen redelijke perken als bedoeld in artikel 6.4.6.
van de Gedragscode en is ondergeschikt aan het doel van de bijeenkomst. Om redenen
vermeld in het hiervoor genoemd advies is de Commissie van oordeel dat een objectieve
rechtvaardigingsgrond bestaat voor de keuze van de locatie buiten Nederland.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in het hiervoor genoemde advies, dat als hier
ingelast wordt beschouwd, komt de Commissie, ervan uitgaande dat de gevraagde
accreditatie zal worden verleend, ook nu tot een positief advies.
Zou accreditatie onverhoopt worden geweigerd, dan dient [X] dit direct en met de daarbij
behorende motivering aan CGR te melden, waarna desgevraagd een nader advies zou
kunnen worden uitgebracht.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 24 oktober 2016 door mr. J.A.J. van den Boom, voorzitter.
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